Občina Bled
OBČINSKI SVET
Številka: 034-6/2008
Datum: 16-sept-2008

V skladu 20. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/2003 – UPB in
84/2006) in 22. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Bled – UPB (Ur. list RS,
št. 41/2005), sklicujem

12. sejo Občinskega sveta
Občine Bled
ki bo v torek, 30. septembra 2008, ob 17.00 uri,
v prostorih Festivalne dvorane na Bledu (I. nadstropje).
Za sejo predlagam naslednji
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

DNEVNI RED:

Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje, z dne 17.6.2008;
a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, ter nerealiziranih
sklepov, do 12. seje;
b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta;
Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Bled, za obdobje od 1.1.
do 30.6.2008;
Osnutek Odloka o spr. in dop. odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi
javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled;
Osnutek Odloka o spr. in dop. odloka o pogojih ter načinu odvajanja in
čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled;
Poročilo o izvajanju koncesije z WTE;
Predlog Odloka o spr. in dop. odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za plansko celoto Bled;
Premoženjsko pravne zadeve:
a. Prodaja zemljišča parc. št. 317/5, k.o. Bled, v izmeri 99 m2 in 318/3,
k.o. Bled, v izmeri 36 m2;
b. Prodaja zemljišča parc. št. 1214/5, k.o. Selo pri Bledu, v izmeri 15 m2;
c. Zamenjava zemljišča parc. št. 1234/4, k.o. Selo pri Bledu, v izmeri 121
m2, za zemljišča parc. št. 964/10, 955/4, k.o. Selo pri Bledu, v skupni
izmeri 207 m2;
d. Odkup zemljišča s parc. št. 166/6, k.o. Ribno, v izmeri 87 m2;
e. Odkup zemljišč s parc. št. 1127/4, 1127/6, 1127/8, 1128/7, 1128/5, k.o.
Selo pri Bledu, v skupni izmeri 448 m2;
f. Odkup zemljišč s parc. št. 1080/2, 1080/4, 1082/3, 1084/2, 1170/6, k.o.
Ribno, v skupni izmeri 2829 m2;
g. Prodaja zemljišča parc. št. 906/4, k.o. Bohinjska Bela, v izmeri 224 m2;
h. Odkup zemljišč s parc. št. 308, 311, 373/1, 373/2, 374, k.o. Ribno, v
skupni izmeri 8189 m2;
Premoženjsko pravna zadeve: Zamenjava zemljišč parc. št. 729, 730,
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731, 1002, 1007, 1008/1, 1008/2 k.o. Ribno v skupni izmeri 31398 z
zemljišči parc. št. 207/19, 207/50, 207/98, 207/99, 207/107, 207/110 k.o.
Ribno v skupni izmeri 29773 m2;
10. Osnutek Odloka o spr. in dop. odloka o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območje Občine Bled;
11. Razno:
- Poročilo župana med obema sejama;
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Gradivo je priloženo vabilu, razen k točkam
- 2a: Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, ter nerealiziranih
sklepov, do 12. seje;
- 6: Poročilo o izvajanju koncesije z WTE;
- 11: Razno: Poročilo župana med obema sejama.
Za 2a in 6 točko bo gradivo posredovano naknadno, pri 11. točki pa bo podano ustno
poročilo.
Zapisniki sej delovnih teles bodo posredovani pred sejo.
Gradivo bo dostopno tudi na spletnih straneh občine (http://obcina.bled.si).

Janez Fajfar,
univ. dipl. etn., prof. geografije

župan Občine Bled

Gradivo poslano:
 članom Občinskega sveta
 direktorju občinske uprave, mag. Borisu Maleju
 predsedniku in članom Nadzornega odbora Občine Bled
 predsednikom Krajevnih skupnosti v Občini Bled
 načelnici UE Radovljica, mag. Maji Antonič
 novinarjem – samo vabilo
 poročevalcem k posameznim točkam dnevnega reda – samo vabilo
 zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta
 Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled
 arhiv, tu

2

/

